Orkesta hembygdsförening
Protokoll från styrelsemöte nr 4
2012‐05‐31
i Orkesta bygdegård

Närvarande: Marie‐Louise Jansson (ordförande), Elisabet Wass, Peter Rimbe, Gunnar
Bergsten, Peter Scherdin, Susanne Lindstedt, Gunnar Sundqvist, Hans Larsson och Roland
Janson.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi; kassören rapporterade att föreningen saldo var 262 559 kr, den senaste
puben gav ca 3 300 kr i vinst och mötet med Arbetsgruppen Långhundraleden gav
ett tillskott till föreningen på 675 kr.
4. Hyreskontrakt; frågan om utformningen av hyreskontrakten dvs. ändrade rutiner för
uthyrningen, bordlades till nästa möte.
5. Månadsvärd; juni Peter Rimbe (Peter borta en helg i juni som Lollo tar), juli Lollo,
augusti Peter Scherdin.
6. Genomförda aktiviteter
a) Mötet med Arbetsgruppen Långhundraleden som föreningen anordnade i
bygdegården var lyckad och deltagarna var nöjda med aktiviteterna.
b) Pubkvällen var också lyckad även om antalet deltagare endast var ca 40‐45.
Musiken uppskattades av de danskunniga deltagarna.
c) Vårstädningen gick bra och de högar som återstår eldas upp vid lämpligt tillfälle.
Avloppsbrunnarna bör fyllas med sand.
d) Valborgsmssofirandet avlöpte väl och ca 150 facklor såldes. Föreningens vinst
blev 1 150 kr. Noterades att tidningen Steget inte skrivit något om firandet.
e) Trädgårdsdagen blev som förra året med ca 40‐50 besökare. Diskuterades att de
stora stenkrukor som finns hos Gunnel bör fraktas till bygdegården innan
midsommar och ställas en bit upp på infarten för att prydas med blommor till
midsommar.

7. Kommande aktiviteter
a) Midsommarförberedelserna diskuterades. Björkar fälls i början av
midsommarveckan (Roland och Gugge). Roland kollar upp med transporterna
från stationen till bygdegården. Fyra lottringar köps in (Roland). Peter Rimbe har
gjort allting klart till barnlotteriet m.m. Extra kaffekannor till kaffebryggaren
behöver köpas in. Hans ser efter om han kan få fram lite vinster till lotterierna.
Frivillig entréavgift (stor skylt vid infarten).
b) Jan Wirstad, Arbetsgruppen Långhundraleden har erbjudit sig att komma och
berätta om verksamheten hösten 2012.
8. Reparationer – genomförda; inga reparationer gjorda sedan förra mötet.
9. Reparationer – kommande; Gunnar Srengör värmepumpen. I övrigt de tidigare
beslutade reparationerna (målning scen och källare‐ Lollo och Peter, toadörr och
golvsocklar – Hans och Lennart).
10. Rapporter
a) När det gäller bidragsansökan för takombyggnaden hos kommunen och Boverket
har ordförande erfarit att kommunstyrelsen beviljat föreningens ansökan om
bidrag.
b) Reparation av yttertrappan diskuterades. Beslutades att föreningen tar in två
oberoende offerter för ombyggnad av yttertrappan. Gunnar S respektive Roland
åtog sig uppdraget.
c) Ordförande meddelade att torpet Abrahamsberg kommer att rivas. Styrelsen
ansåg att föreningen inta kan åta sig uppgiften att försöka stoppa detta.
d) Ordförande informerade om ett möte med runstensfaddrarna I Täby och
Vallentuna.
e) Ordförande informerade om invigningen av det nya biblioteket i Vallentuna
lördagen den 17 november 2012.
11. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 11 juni kl. 18.30 i bygdegården.
12. Mötet avslutades.
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